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Què és el càncer?

Les mutacions alteren les instruccions
cel·lulars codificades al genoma

Les cèl·lules acumulen mutacions
de manera natural al llarg de la 
vida.

La major part de les mutacions no 
afecten instruccions o gens 
importants per les cèl·lules. 

Algunes mutacions poden alterar el 
funcionament de les cèl·lules i 
promoure el desenvolupament del 
càncer. 

Aquestes mutacions les coneixem
com a drivers del càncer.
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Dels pacients a les mutacions driver

Per tal d’esbrinar quines
mutacions són driver en un
tipus de càncer, comencem
per seqüenciar mostres de
molts pacients amb aquest
mateix tipus de càncer. Això
ens permet detectar les
mutacions de cada mostra i
localitzar-les en els diferents
gens del genoma humà
(panell A).

La manera com es
distribueixen les mutacions
en el genoma ens dona
informació valuosa de quines
mutacions són importants
(drivers) en el procés
d’evolució del tumor.

Fent servir mètodes
estadístics que comparen com
és la distribució de les
mutacions observades amb la
distribució que prediuen els
models d’evolució neutral
(panell B), podem identificar
amb un cert marge d’error
quins gens són driver i, dintre
de cada gen, quines
mutacions són driver (panell
C).
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Volem conèixer quines mutacions han jugat un paper
important en el desenvolupament del càncer, com ho fem?

La disponibilitat i qualitat de les dades de tumors seqüenciats és
important per a l’anàlisi. Com més dades tinguem, més acurats seran els
nostres resultats.

Una bona detecció de drivers necessita bones dades i bons models.

Analitzem dades de molts pacients amb eines
bioinformàtiques



Per què estudiem les mutacions driver?

Cada càncer conté un conjunt de mutacions driver. Si les coneixem, podem:

1) Millorar la prevenció i el diagnòstic del càncer

2) Donar un pronòstic més acurat als pacients

3) Dissenyar fàrmacs específics

És el teu torn! 

Pots trobar les 
mutacions driver i 
identificar el millor
tractament amb les 
nostres eines
computacionals?

El “Cancer Genome
Interpreter” (CGI) és una eina
computacional que ens ajuda
a desxifrar quines alteracions
són clínicament importants per 
cada tumor. El CGI identifica 
primer les mutacions driver i 
després ens diu per quines
d’aquestes hi ha fàrmacs
específics. El CGI pot ajudar
als metges i investigadors a 
trobar el tractament més
adient per cada pacient o a 
dissenyar un assaig clínic.
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